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Update Jian 

Jian heeft onlangs zijn tweede kuur gekregen. 

Het is zwaar voor hem, maar hij heeft het 

goed doorstaan. Vorige week kon hij zelfs 3 

nachtjes naar huis. Momenteel krijgt hij in het 

ziekenhuis het eerste deel van zijn derde kuur. 

Als het goed gaat, mag Jian morgen weer 

naar huis. Vanaf 20 maart volgt dan het 

tweede deel van de derde kuur. Pas eind april 

kan er iets worden gezegd over het resultaat 

van de kuren. 

We leven mee met Jian, zijn ouders en zijn 

broertjes. 

  

Hoofdluis 

Ons vriendelijke verzoek is of u deze week 

uw (schoolgaande) kinderen wilt controleren 

op hoofdluis. 

 

Biddag 

Aanstaande woensdag, 8 maart, is het biddag 

voor gewas en arbeid. In de biddagweek 

werken we aan het thema ´God hoort!´, n.a.v. 

Genesis 21:1-21. We leren psalm 116:1 

(onderbouw) en psalm 121:1 (bovenbouw). 

Met elkaar zingen we die week ook de 

themaliederen. Via alle oudste leerlingen 

komt er een gezinsdagboekje mee naar huis. 

’s Middags worden er op diverse plaatsen 

kerkdiensten gehouden, zo ook in de kerk van 

Molenaarsgraaf. Het verzoek vanuit die 

gemeente is of de kinderen bij de ouders, op 

de stoelen, willen gaan zitten.  

 

Groep 8 

Ouders van de leerlingen van groep 8 hebben 

op 13 en 14 maart tussen 15.30 en 16.30 uur 

de mogelijkheid om het onderwijskundig 

rapport van hun kind in te kijken. 

 

Rapporten en 10 minuten-avond 

Vrijdag 17 maart krijgen de leerlingen van 

groep 3 t/m 8 hun rapport mee. Op 

donderdagmiddag en -avond 23 maart kunt u 

met de leerkracht van uw kind(eren) over het 

rapport praten. Ook de ouders van leerlingen 

in groep 1 en 2 zijn daarvoor van harte 

uitgenodigd. U kunt zich voor deze avond 

opgeven via het strookje wat voor alle 

kinderen tegelijk met het rapport meegaat. 

Wilt u het strookje uiterlijk maandag 20 

maart weer meegeven? 

Wanneer uw kind remedial teaching krijgt 

van juf Brandwijk en u wilt graag met de juf 

hierover spreken, dan kunt u dit aangeven op 

het strookje. 

 

Wandelen voor water  

Vrijdagmiddag 24 maart doen de groepen 7 

en 8 mee aan de actie van ZOA ‘Wandelen 

voor water’. De leerlingen lopen met flessen 

water in een rugtas rond de Graafstroom. Zo 

ervaren ze wat leeftijdgenootjes in 

ontwikkelingslanden moeten doen om aan 

drinkwater te komen. De leerlingen zoeken 

zoveel mogelijk sponsors, zodat veel kinderen 

in Liberia schoon drinkwater krijgen.  . 

 

Dammen 
Woensdag 15 februari hebben de twee 

welpenteams in Hoogblokland in de 

vervolgkampioenschappen van Zuid-Holland-

Zuid gespeeld. Het tweede team heeft de 7e  

plaats behaald en het eerste team de 4e plaats. 



De volgende ‘Druppels’ verschijnt op 

maandag 3 april. 

 

Een geweldige prestatie van beide teams! Dat 

betekent dat het eerste team zich voor de 

halve finale van Nederland – op 8 april – 

heeft geplaatst en het tweede team is 

ingeschreven voor de reservelijst daarvan. 

Woensdag 22 februari hebben de twee 

pupillenteams (ook in Hoogblokland) in de 

vervolgkampioenschappen van Zuid-Holland-

Zuid gespeeld. Het eerste team is 2e 

geworden en het tweede team eindigde op de 

4e plaats. Beide teams zijn door en spelen 

eveneens op 8 april in de halve finale van 

Nederland. 

 

Agenda huidige maand 

 8 maart biddag 

 13/14 maart: inzage onderwijskundig 

rapport gr. 8 

 17 maart rapport mee 

 23 maart rapportgesprekkken 

 30 maart t/m 7 april: schoolarts op school 

voor groep 2 en 7 

 Eind maart: lentesignalering groep 3 

 

Psalmrooster 
De komende maand is het als volgt: 

 

Datum Gr. 3-5 Gr. 6-8 

13 maart Zie onder kopje ‘biddag’ 

20 maart 116:3 116:7 

27 maart 31:11a 22:1a 

3 april 31:11a,b 22:1 

 

De genoemde data zijn de data waarop de 

betreffende psalm overhoord wordt. 

 

 

 

 

Een hartelijke groet van de leerkrachten.

 


